
Uchwała  Nr  II – 13/02
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia  02 grudnia 2002 r.

 w sprawie   podatku od posiadania psów.

                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym – (tekst jednolity - Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, 
Nr 113 poz.984)   art.14 pkt.1, 2 i  4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych –( tekst 
jednolity - Dz.U.z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr  200,  poz. 1683)
Rada  Miejska w Baborowie       u c h w a l a     co następuje :

§  1

1. Określa się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości  35,00 zł za każdego psa z 
zastrzeżeniem  pkt. 2.

2. Podatek pobiera się w wysokości :
1) 13,00 zł od posiadania jednego psa, jeżeli  pies utrzymywany jest przez osobę samotnie 

lub samodzielnie mieszkającą, której jedynym źródłem dochodu jest emerytura, renta, 
zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, 

2) 17,00 zł od posiadania psa od osoby, która weszła w jego posiadanie  po dniu 30 czerwca 
roku podatkowego.

§  2

Podatku od posiadania  psów nie pobiera  się od posiadania jednego psa, jeżeli pies utrzymywany jest do 
pilnowania zagrody / nieruchomości/  nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

§  3
Podstawą wymiaru podatku od posiadania psów są :
1. wykazy sporządzone przez sołtysów,
2. wykazy sporządzone przez administratora budynków mieszkalnych.
                         

§  4

Podatek płatny jest w kasie Urzędu Gminy bez wezwania,  w terminie do 30 czerwca roku podatkowego 
lub w ciągu 14 dni od wejście w  posiadanie psa po dniu 30 czerwca.

§  5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy  Baborów.

§  6

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych , 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XXVIII-237/2001 Rady Miejskiej w Baborowie z  dnia  16 listopada  2001r. w 
sprawie   podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy Baborów na 2002r.

§  8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego,  z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003 roku.


